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  272-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:33. (  بالنبھاني لقائة عن الشيخ ك�م تتمة - 1

 00:03:50(  ؟ تامة ص�ة 6:  به يراد)  الكتاب فاتحة يقرأ 6 لمن ص�ة 6(  وسلم عليه هللا صلى قوله أن يرى فيمن قولكم ما - 2
(  

  ) 00:11:51. (  ذلك على وأمثلة الكل به يراد و الشرع في الجزء يطلق متى - 3

  ) 00:12:36(  ؟.المسبل ص�ة حكم وما صحيح ھو ھل ،"  حل في هللا من فليس إزاره مسبل وھو صلى من"  حديث - 4

(  ؟ الخالق عبد الرحمن عبد للشيخ التصوير رسالة في رأيكم وما ؟ الصور حيث من والفيديو التلفاز في الشرع حكم ما - 5

00:16:30 (  

 ) 00:30:38(  ؟.عنھا البديل فما يحرم كان وإذا الربوية البنوك مع التعاون حكم ما - 6

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

من مجلة األشياء اليت ذکرا له قلت له يا أستاذ أنت تذكر إنه أنا كتبت مقالة وأرسلتها إليكم حول  :الشيخ 

ينتم يل خطئي ؛ فإذا كنت خمطئا مل حترميكم إجيار األرض وإىل اليوم ال أدري هل أنا كنت خمطئا مع ذلك ما ب

أستفد منك شيء وإذا كنت مصيبا استفدت أنت فعال ؛ لكن أنا ما علمت ذلك فسواء كنت خمطئا أو كنت 

مصيبا كان الزم أستفيد منك ألنك ملا تقول يل أخطأت يف كذا أتراجع عنه ، ملا تقول يل أصبت فيما كتبت 

ا فيه ؛ فأنا إىل اليوم وكان مضى على ذلك سنني ألن هذا كان أول فأمحد ريب على ذلك وأتشجع وأمضي مبا أن

ما جاء هو إىل دمشق ونزل يف مدرسة امسها مدرسة دير ياسني ، وأخذنا صديقنا هذا أبو أوىف هو كان له صلة 

يل  وثقى باجلماعة وكان له صلة معي بعد ما خترج من األزهر واستفاد واحلمد هللا كثريا ، جاءين ذات يوم وقال

حزب التحرير مطلعني نشره يف حترمي إجيار األرض شو رأيك فيها ؟ قلت له أدرسها ؛ بعد ما درستها قال يل شو 

رأيك ؟ قلت له واهللا فيها أخطاء كثرية ؛ قال يل شو رأيك تكتب الرد عليها ؟ قلت له واهللا ما نشطان ألين 

ية بسيطة خالف احلزب يقولون له برة ، اخرج أعرف حزب التحرير حزب متعصب ؛ ألن الفرد منهم لو يف جزئ

برة ؛ فما زال يب حيمسين يشجعين إنه يف شباب طيب أنا أعرفهم إىل آخره ، إذا تبني هلم احلق يقتنعون تفضل ؛ 



املهم أنا كتبت هذه الرسالة ورددت عليهم فيها وبينت إنه إجيار األرض بالثلث والربع وحنو ذلك مزارعة يعين جيوز 

أشرت إىل الرد هذا وقلت له إىل اليوم أنا ال أدري شو موقفكم ولذلك فأنا أريد أن أستفيد منك كما تريد ؛ فأنا 

أن تستفيد مين ، وهذا ما حيصل إال باللقاء ؛ قال يل ال أستطيع اآلن معذرة وأول فرصة تسمح يل أجتمع معك 

وراحت األيام وجاءت , جيمعين مع الشيخ وطلب مين من عبد الرمحن املالكي إنه  ...؛ هذا اللقاء كان بعد 

األيام ملا جاءت املخابرة من حممود االستنبويل وتالقينا هناك يف املسجد وجها لوجه ما كان عنده خرب إنه األلباين 

يكون مع اجلماعة فجاء بذاك العذر وبعدها ما التقيت معه إطالقا أينعم ، وهذا يف الواقع من شؤم التحزب 

الستسالم ألحكام الشريعة ؛ طيب حنن نريد أن منشي الساعة عشرة إن شاء اهللا باقي لنا ربع والتحيز وعدم ا

  .ساعة تقريبا 

شيخنا يف ورد ذكر يف املسألة ولو كان خارج قليال لكن ورد شيئا منها ، سؤال اآلن كتبته طبعا ؛ ما هو : احلليب 

إن املراد منه ال صالة  )من لم يقرأ بفاتحة الكتاب ال صالة ل( رأيكم فيمن قال يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 

ومعىن خداج عنده ناقصة فخرج من ذلك بعدم  )من لم يقرأ بأم الكتاب فصالته خداج ( تامة بدليل قوله 

  .ركنية الفاحتة يف الصالة 

 لو كان طبعا هذا اجلواب خطأ وهو جواب حنفي ؛ ألن هذا اجلواب قائم على الفلسفة السابقة مبعىن :الشيخ 

احلديث عندهم متواترا ما أجابوا ذا اجلواب ؛ لكنهم بنوا هذا اجلواب على أن احلديث هذا حديث آحاد وهو 

متواتر عند إمام احملدثني ، وعندهم آية ما جيوز ختصيصها ذا احلديث فهم يقولون بقى فنحن ما نلغي احلديث 

  املقطوع به ؛ عرفت كيف ؟ من أصله لكن نؤوله حىت ما يتصادم مع النص القرآين

  .نعم  :السائل 

،  )ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( فهذا التأويل بال شك هذا خطأ ألننا سنقول كعبارة عربية  :الشيخ 

أا نافية ، نافية للشيء أو حلقيقة الشيء ليست هي موضوعة لنفي الكمال إال لقرينة ؛ فهم  "ال " األصل يف 

على أن هذه  ))فاقرءوا ما تيسر من القرآن (( : تأويل ألم ناظرين بعينهم اليمىن إىل قوله تعاىل يضطروا هلذا ال

اآلية دليل لفرضية  القراءة وهي ما تيسر ، فلو ال هذه اآلية كان موقفهم من احلديث غري ذاك املوقف ، ولو ال 

را ملا جلأوا إىل مثل هذا التأويل ؛ أما احلديث أن احلديث مع وجود اآلية لوال أن احلديث عندهم آحاد وكان متوات

لكن هذا ليس دليال  )من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصالته خداج فصالته خداج فصالته خداج غير تمام ( 

هلم ألن التمام أو لنقل العكس النقصان قد يستلزم النقصان فقد الشيء من أصله وقد يستلزم احملافظة عليه ؛ 

دليل إىل أن هذه الصالة ال وجود هلا وال فائدة منها أقرب إىل أن  )فصالته خداج ( الم فكون قوله عليه الس



نذكره يف  ...هذه الصالة هلا كيان وهلا وجود لكنها ناقصة أي ال يصح تفسري احلديث على ضوء احلديث اآلخر 

إىل  )إال عشرها تسعها إن الرجل ليصلي الصالة ما يكتب له منها ( : مناسبة أخرى وهو قوله عليه السالم 

هذا نص صريح أن الصالة كاملة مقرونة ولكن بدرجات متفاوتة ، احلديث مع  )نصفها ( أن قال عليه السالم 

الدرجات املتفاوتة ينص عليها ، يف الوقت نفسه الدليل أن هذه الصالة ما باطلة ، هم يريدون أن يفسروا فهي 

ملاذا ؟ ألنه يف اللغة العربية يقولون أخدجت الناقة أي أسقطت ، خداج على هذا املعىن ، هذا التفسري خطأ 

جابت أيش ؟ طرح ؛ فإذن احلديث على األسلوب العريب يعين ما يعين ظاهر احلديث األول لكن مع ذلك ام 

ن اضطروا هلذا التأويل للمقدمة السابقة أنه عندهم آية واآلية قطعية واحلديث حديث آحاد فإذن فال جيوز حنن أ

خنصص عموم اآلية حبديث آحاد على أنه حنن عندنا جواب آخر نقول سبحان اهللا هم عندهم فلسفة ، فلسفة 

أخرى تعلمناها منهم بطبيعة احلال منهم وهي أن العقيدة ال تثبت وكذلك ال جيوز تقييد عموم القرآن إال بنص 

الداللة ؛ لكن هنا هم جياون حبقيقة قطعي الثبوت ، وقطعي : قطعي الداللة قطعي الثبوت ، شرطان اثنان 

تستفاد من فلسفتهم اخلاصة هذه فيقال ال جيوز أن تصرفوا احلديث داللته قطعية لكن ثبوته غري قطعي بآية قرآنية 

الداللة ظنية ما هي  ))فاقرأوا ما تيسر من القرآن (( ، ثبوا قطعي لكن داللتها ظنية غري قطعية ؛ فاآلن هنا 

؛ فلو كانت داللتها قطعية هلم وجهة نظر إنه يقولون هذه الداللة قطعية حنن ما نقدر خنصصها أيش داللة قطعية 

؟ بعموم احلديث ؛ لكن احلقيقة ما فقط داللة اآلية ما هي قطعية استدالهلم باآلية خطأ من األصل ألن معىن 

الليل ؛ يعين اآلية يف واد وهم يف واد أي فصلوا ما تيسر لكم من صالة  ))فاقرأوا ما تيسر من القرآن (( اآلية 

آخر ، اآلية موردها قيام صالة الليل كم ركعة ؟ ما تيسر من القرآن ، ما تيسر لكم من صالة الليل ؛ هنا كما 

وراد الكل وهي الصالة ، مثاله قوله  ))فاقرءوا ما تيسر من القرآن (( يقول العلماء أطلق القرآن وهو اجلزء 

إن قرآن الفجر  (( أقم قرآن الفجر  ))صالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم ال(( : تعاىل 

اي صالة الفجر كان مشهودا ،  ))إن قرآن الفجر (( أقم قرآن الفجر أي صالة الفجر ،  ))كان مشهودا 

ما تيسر من القرآن  فاقرءوا(( : أطلق اجلزء وأراد ايش ؟ الكل ، أطلق القراءة وأراد الصالة ؛ كذلك قوله تعاىل 

ال يعين القراءة احلقيقية وإمنا يعين الصالة أطلق اجلزء وأراد الكل ، وهذا أسلوب عريب لبيان أمهية القراءة يف  ))

ال ( الصالة ليبني أن القرآن يف الصالة ركن منها وأنه إذا مل يقرأ يف الصالة فليس له صالة ؛ برجع إىل احلديث 

فإذن ال تعارض بني احلديث وبني اآلية ألن مورد احلديث فيما جيب أن  )الكتاب  صالة لمن لم يقرأ بفاتحة

  .يقرأ اإلنسان يف كل ركعة ، ومورد اآلية التيسري على الناس إذا قاموا يصلوا يف الليل فيصلون ما تيسر هلم 

هذا أسلوب عريب ف ))وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (( كمثل آية صالة ، أيش ؟ الفجر   :الشيخ 



يا ترى لو واحد راح وما سوى  )الحج عرفة ( : يطلق اجلزء ويريد الكل لبيان أمهية اجلزء كمثل قوله عليه السالم 

شيء إال وقف بعرفات ، هذا ما حج لكن الرسول ايش يقول احلج عرفة ، أطلق اجلزء وأراد ايش ؟ الكل ، ملاذا 

تفقوا على أن الوقوف يف عرفة ركن من أركان احلج فمن مل يقف يف عرفة ذكر اجلزء ؟ ألمهيته ؛ ولذلك العلماء ا

  .غريه . بطل حجة 

هل هو صحيح  )من صلى وهو مسبل إزاره فليس من اهللا في حل وال حرام ( : يسأل السائل فيقول : احلليب 

طالن قول ابن تيمية ؟ وإن كان صحيحا فهل يستدل به على أن صالة املسبل إزاره فاسدة مث هل هذا القول بالب

  والذهيب وابن حزم وأيب بكر بن العريب وأمحد شاكر كما قال بعضهم ؟

واهللا أنا اآلن ال حيضرين يغلب على ظين أن احلديث الصواب فيه الوقف لكن ما أقطع يف هذا ما أعرف  :الشيخ 

  هل تذكر شيء ذا اخلصوص ؟ هل عندك صحيح اجلامع وضعيف اجلامع ؟

  . ...فسه احلديث الذي يف رياض الصاحلني هو ن :السائل 

  كيف؟  :الشيخ 

  . ...هو نفسه احلديث الذي يف رياض الصاحلني  :السائل 

   )ال صالة لمسبل إزاره ( ال ، الذي يف رياض الصاحلني  :الشيخ 

  . )إن اهللا ال يقبل صالة رجل مسبل إزاره ( : سائل آخر 

ن ما أقطع ذا ألين غري متأكد فيحتاج إىل مراجعة احلقيقة ؛ لكن أينعم ، الصواب فيه إنه موقوف لك :الشيخ 

صالة املسبل إزاره ال يوجد ما يقتضي أن تكون صالته باطلة لكنه آمث بال شك ألنه إن كان يأمث بإسباله إزاره 

ج إىل نص خارج الصالة فألن يكون آمثا ذا االسبال يف الصالة من باب أوىل ؛ لكن احلكم ببطالن الصالة حيتا 

خاص وهذا النص ال يوجد إال يف حديث ذكره النووي يف رياض الصاحلني وهو حديث ضعيف فيه رجل امسه أبو 

  .جعفر املديين وهو جمهول 

  ما املراد بضع وتعجل ؟ ...شيخنا : سائل آخر 

  مع أيش ؟  :الشيخ 

  .ضع وتعجل  :السائل 

  ضع وتعجل ، أنت ما سؤالك ؟ :الشيخ 

  . ...رت احلركة اإلسالمية يف اجلريدة بعمان نش: سائل آخر 

  احلركة اإلسالمية ؟ :الشيخ 



  .أينعم  :السائل 

  .اإلخوان املسلمني شيخنا لالنتخابات : احلليب 

  .آه نعم :الشيخ 

يقولون حنن نعتقد أن من أول واجباتنا وأمهها أن ننزل كل ما يف وسعنا من اجلهد إلعادة النظر يف كل  :السائل 

نني واألنظمة املعمول ا يف األردن حىت تنسجم انسجاما كامال مع شريعتنا اإلسالمية الغراء أي أن تنسجم القوا

  انسجاما كامال مع الشريعة ؛ ما قولك يف هذا ؟

طبعا إذا نظرنا إىل اللفظ البد من تفسريه مبعىن أوسع مما يدل عليه اللفظ يعين مثال إذا كان يف األحكام  :الشيخ 

نية أحكام ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية فالعبارة حينئذ ماشية ألن هذا االنسجام الكامل يكفي أن القانو 

اإلسالم ما حرم ذاك الشيء فيكون القانون منسجما مع اإلسالم ؛ فأنا الذي يبدوا يل أنك فهمت من االنسجام 

هذا إن كان مقصودا فليس صحيحا لكن يف يعين يطابق النصوص الشرعية الفقهية املصرح ا يف اإلسالم ، طبعا 

ظين هذا ليس قصدهم ، قصدهم أن ال يعارض اإلسالم ومن مجلة عدم معارضة اإلسالم من هذه القوانني هو 

أن األصل يف األشياء اإلباحة فإذا كان هناك قانون ال خيالف الشريعة فاإلسالم ال مينع من األخذ به واضح 

  اجلواب ؟

  .نعم  :السائل 

  ؟ ...شيخنا السؤال يعين ليس األخري لكن على رأيكم : يب احلل

  .للضرورة  :الشيخ 

  نعم للضرورة: احلليب 

  نعم  :الشيخ 

نقول ما هو القول يف قضية الفيديو والتلفزيون من حيث الصورة ، مث رأيكم يف رسالة التصوير اليت : احلليب 

  ؟ أصدرها أخريا الشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق يف الكويت

أنا رأيي بالنسبة للفيديو ما خيتلف عن رأيي يف الصور ألنه هي قائمة على الصور والتصوير ؛ فاألصل يف  :الشيخ 

كل الصور ولنقل األصل يف كل فيديو أنه ال جيوز ال استعماهلا وال ابتكارها وال صنعها وال نشرها إال يف صور 

يا ، اعتقاديا وحنو ذلك ، أوال أقول وثانيا يف فائدة ويف أوال ، ال ضرر منها من أي نوع من أنواع الضرر خلق

مصلحة للمجتمع اإلسالمي فال فرق حينذاك بني صورة يدوية فوتوغرافية صحفية وفيديو أو ما شابه ذلك ؛ 

املهم النظر إىل شيئني أا صورة واألصل فيها التحرمي أا صورة صحيح ولكن ال ضرر منها بل من وراءها 



ئذ جيوز تصويرها وجيوز عرضها سواء بطريقة عرض الصورة على الطرق البدائية األوىل أو بطريقة أيش مصلحة فحين

؟ التلفزيون والفيديو ؛ أما رسالة األخ عبد الرمحن عبد اخلالق فأنا يف احلقيقة كرسالة ما وقفت عليها لكن كنت 

ن اليت يصدروا منذ عدة شهور قرأا قراءة قرأت له مقاال أو جزء من مقال هكذا قراءة سريعة يف جملة الفرقا

سريعة جدا ما أستطيع أن أتصور األسلوب الذي ذهب به إىل إباحة الصور الشمسية ، ما أستطيع أن أجزم 

بذلك وإن كان القائم يف ذهين أنه هو يتمسك بالفلسفة العصرية أنه ليس هناك تصوير وإمنا حبس ظل وحنو 

يف الة لكن احلقيقة إن كان منكم من قرأ فليذكر يل هكذا هو فعل أو جاء بشيء  ذلك هذا خييل إيل أنه قرأته

  آخر ؟

  هو عرب تعبري قبل قليل شيخنا بالنسبة ملوضوع الشيخ عبد الرمحن: احلليب 

  نعم :الشيخ 

  .قال هو كأمنا يكرر حجج القرضاوي يف احلالل واحلرام : احلليب 

جديد ؛ فأنا رأيي يف ذلك معروف وأنا أقول ما أدري األخ مسع هذا  آه ، هذا هو إذن ما يف شيء :الشيخ 

بشريط أو ال ، أنا أقول التفريق بني الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية ومنها الفيديو وطريقة تصويرها التفريق بني 

أقول إا ظاهرة  هذه وهذه الصور اليدوية حرام والصور الفوتوغرافية ولنقل اآللية لتكون أعم ، حالل ؛ فأنا

عصرية كما أقول عن مجاعة التبليغ صوفية عصرية يعين يف شيء من التطور لكن احلقيقة هي الصوفية القدمية  

كذلك بالنسبة للتفريق بني الصور اليدوية فهذه حرام وبني الصور الفوتوغرافية أو اآللية فهي حالل ، هذه ظاهرية 

هر بل العبارة الصحيحة أن نقول الغلو بالتمسك بالظاهر كنا نعتقد أنه عصرية ألننا كنا نعتقد أن التمسك بالظا

أمر مضى وانقضى إىل أن فوجئنا بظاهرية عصرية كمثل هذه املسألة صورة لشيخ من املشايخ يدوية ، هذه الصورة 

ت حرام لكن هذا الشيخ أخذت صورته باآللة هذه حالل ؛ ملاذا ؟ اختلفت أيش ؟ الوسيلة ؛ يا أخي تعدد

األسباب واملوت واحد ، املصيبة واحدة ، هذه الصورة إن علقناها على جدار وهي يدوية مثلها متاما الصورة 

الفوتوغرافية علقناها على اجلدار فاملصيبة واحدة ، ال هذه صورت باليد وهذه صورت باآللة ؛ أنا أقول اآللة من 

ا اليد بل صنعتها أيادي كرست حياا مديدا طويال الذي صنعها اليد أم الرجل ؟ ال أقول الرجل طبعا ، صنعه

إلجياد هذا اجلهاز جمرد كبسة بتطلع أيش ؟ الصورة هذا يعين أعظم بكثري من مضاهاة خلق اهللا اليت هم ينفون 

هذه املضاهاة بالنسبة لآللة ايش ؟ الفوتوغرافية وأنا كما يقال والشيء بالشيء يذكر إن أنسى فلن أنسى سعيد 

تسمعون به كان من حواري حسن البنا رمحه اهللا ، ملا جاء لدمشق ونزل يف مركز اإلخوان املسلمني رمضان ، 

حول الصور فهو من  -يا أستاذ  ... -التقيت معه يف غرفة ، تناقشنا يف الدعوة وما يتعلق ا ، جاء احلديث 



أول من سن هذه السنة السيئة فرق  هؤالء الناس الذين تأثروا بفتوى الشيخ خبيت املصري ،  مسعت فتواه ؟ هو

بني التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرايف ، فأباح التصوير الفوتوغرايف والناس ما صدقوا ، أما مسعتم فتوى أحد 

  املشايخ مبصر إباحة ما يسموا ؟ صناديق التوفري

  . ... :السائل 

  . ...آه ما صدقت الناس املتلهفني  :الشيخ 

  .لمون علم اليقني أنه حرام هم يع: سائل آخر 

آه ، ما صدقوا يسمعون هذه الفتوى ، كذلك يف ذاك الزمان ما صدقوا يسمعون من الشيخ خبيت أن  :الشيخ 

هذه الصورة الفوتوغرافية جائزة ويفلسفوها ويقولون هذه يدوية وهذه فوتوغرافية ، حنن نقول يا أخي هذه الصور 

ال بعد أتعاب مديدة وطويلة ومن رجاالت مبتكرين حىت أيش ؟ تصدر الصورة الفوتوغرافية ما وجدت ذه اآللة إ

مبجرد كبسة مع ذلك كيف يقولون حط اآللة هذه إىل يوم يبعثون مش راحية تصور لكن اكبس كبسة تصور ، مع 

ية ذلك اكبس الكبسة بدون أنت ما توجهها حنو اهلدف ما راحية تصور اهلدف ؛ إذن كيف يقولون هذه فوتوغراف

وهذه يدوية ؟ يدك هي اليت عم تشتغل بغض النظر عن األيادي السابقة إىل آخره ؛ الشاهد تناقشت انا مع 

ذا املنطق العجيب الغريب أن هذه آلة  ...سعيد رمضان هذا ملا التقينا به يف مركز اإلخوان املسلمني يف دمشق 

عليها املاليني الدراهم والدنانري حىت أوجدوها  ، قلت له أيش رأيك أنت تعلم أن هناك مصانع ضخمة جدا أنفق

بعد ما كدت عقول ابتكروها كبسة زر من هنا ، تكر عشرات األصنام يف الدقيقة الواحدة ، أصنام ما أقول 

بالستيك حناس حديد رمبا معادن أخرى معروفة إىل آخره ، هذه حرام وإال حالل ؟ ما وسع املسلمني إال أن 

قلنا له فقط هذه ليس باليد عملتها ، هذه بكبسة زر ، الزم تكون حالل ، فبهت الرجل ؛  يقولوا أيش ؟ حرام ؛

وما يأخذ على  ...فالشاهد التمسك بأن هذه الصورة يدوية وهذه باآللة هذه ظاهرية عصرية حنن نقول ظاهرية 

فمن مجوده  ...خاطرك كونه جاركم هناك يعين ألن اإلسالم كله جوار مع بعض ، هو خاصة بفهم النصوص 

قال فلو  )نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ( املشئوم يأيت إىل حديث أيب هريرة 

أنه بال يف إناء مث أراقها يف املاء الراكد جاز ، بال يف اإلناء الفارغ صح لكن يا امام يا أبا حممد ايش الفرق بني 

  ة وبني واحد عمل كاريز ؛  تعرف الكاريز ؟واحد بال يف املاء الراكد مباشر 

  .ال  :السائل 

يعين أنبوب طويل كيلوا مرتات ، وشّخ هناك بال مؤاخذة بال هناك ومشى البول حىت وصل اإلناء الذي  :الشيخ 

؟  فيه املاء الراكد ؛ ايش الفرق ؟ هذا ما بال يف املاء الراكد ، لكن كل الدروب على الطاحون ، تعرف هذا املثل 



كل الدروب كل الطرق توصل إىل الطاحون إن كان من هنا أو من هنا النتيجة واحدة ؛ يعين فإذن هذا اجلمود 

هو عبارة عن التمسك بالظاهر دون امعان النظر إىل قصد الشارع ، ماذا قصد الرسول حينما ى عن البول يف 

ى األقل على نقاوته ، الطهارة راحت أو على األقل املاء الراكد ؟ الشك احملافظة على املاء إما على طهارته أو عل

النقاوة ، سواء بالسبيل األول أو بالسبيل اآلخر النتيجة واحدة ، كل الدروب على الطاحون ؛ ملاذا حرم الشارع 

احلكيم الصور واقتناءها ودخول املالئكة  إىل آخره ملا فيها من أضرار عقائدية وأخالقية ، وال فرق إذا نظرت يف 

ذه احلكم التشريعية بني صورة فوتوغرافية وبني صورة أيش ؟ يدوية ما يف فرق النتيجة واحدة ؛ لذلك أنا أقول ه

التفريق بني هذه الصورة وهذه هو ظاهرية عصرية يدفع الناس إىل هذا اجلمود والتمسك ذا الظاهر إنه هذا الذي 

تيجة واحدة ، طيارة ما كانت السيارة ما كانت ، واحد ى الرسول ، هذا اجلهاز ما كان يف زمن الرسول لكن الن

ما يقدر يركب الدابة لكن يقدر يركب السيارة يقدر يركب الطيارة ، جيب عليه احلج وإال جيب ؟ طبعا جيب ملاذا 

؟ ألنه استطاع إليه سبيال ، يعين وجدت الوسيلة ولو ما كانت الوسيلة موجودة يف زمن الرسول كما أن آلة 

ما كانت يف زمن الرسول لكن ستوجد لك الصورة اليت ى عنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم بدليل أن  التصوير

هؤالء املتكلفني الذين فرقوا بني صورة صورت باليد وبني صورة صورت باآللة كال املصورين يسمونه أيش ؟ مصور 

الدالالت العامة بسبب أنه الوسيلة فإذن تعطيل هذه  )كل مصور في النار ( ، انتهى األمر والرسول يقول 

  حادثة هذا هو اجلمود العصري الذي نقول عنه ظاهرية عصرية ؛ وذا القدر كفاية واحلمد هللا رب العاملني 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .الس الثاين 

  .ديث كما نلفت انتباهكم إىل أن معرفة السؤال األول يف الس يتوقف على مضمون احل: أبو ليلى 

ألنه يف عهد الرسول عليه السالم ما يف إال أولئك املرابون املعروفون بثروم وبغناهم وليس هلم أيش  :الشيخ 

حمالت معينة ، فيجيء الشخص ومعروف الشخص عند الناس مجيعا أنه غين وأنه يرايب يقول له جيب شاهدين  

 آخره ؛ فتعاون اجلميع على هذه األنواع ، آكل جييء بشاهدين وعنده كاتب يكتب أو جييء من عنده كاتب إىل

لعن اهللا آكل الربا ( : الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، فبسبب التعاون على هذا املنكر الفظيع قال عليه السالم 

اليوم البنك ال يقوم على هذه األنواع األربعة جيوز البنك اآلن ما يف حاجة يف كثري من  )وموكله وكاتبه وشاهديه 

املعامالت إىل أيش ؟ شاهدين ، لكن هو حباجة بدل الشاهدين إىل متعاونني معه أنواع كثرية وكثرية جدا بدء من 

القمام الكناس املنظف إىل رئيس البنك كم هنا يف أنواع بالنسبة للعصر احلاضر ؟ كل هؤالء داخلون حتت اللعن 

الواقع هو نعتربه دائما من األمثلة اليت نستطيع أن ألم يتعاونون على هذا املنكر الضخم ؛ وهذا احلديث يف 



 ))وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان (( : نفسر ا بالغة القرآن ، يف مثل قوله تعاىل 

 ؛ فالتعامل مع البنوك إمث وعدوان على أموال الناس وعلى حقوقهم بعد اعتدائهم على أحكام اهللا وعلى شريعة اهللا

إذن انظر دائما إىل نوع التعامل مع أي بنك كان فإن كان الشرع يعطيك اجلواز فهو جائز وإال فال ، وأكثر 

املعامالت اليوم اليت جتري يف البنوك هي خمالفة للشريعة والشك ، وباختصار شديد ال جيوز التعامل إال مع 

  .الضرورة اليت تبيح للمسلم أن يأكل حلم اخلنزير 

  ؟ ...فقط واهللا يا شيخ لو استطعت  :السائل 

  ما هو البديل :الشيخ 

  . ... :السائل 

وهذه هي املشكلة ؛ اجلواب عن السؤال السابق ذكره من أحد إخواننا ما هو البديل ؟ هذا السؤال يف  :الشيخ 

لى مجيع اعتقادي اجلواب عنه ليس بالسهل ، ليس بالنسبة للمجيب ولكن بالنسبة للسائلني ألنه ال خيفى ع

احلاضرين أن البنوك القائمة اآلن هي مثرة تغري نفوس املسلمني الذين وجدت بينهم هذه البنوك اليت تتعامل تعامال 

غري إسالمي ؛ فإذن هي أثر من آثار فساد اتمع اإلسالمي فحينما نطلب بديال عن هذا البنك الذي يتنافر مع 

جد البديل إال بإجياد التبديل والتغيري كما قال ربنا عز وجل يف القرآن اتمع اإلسالمي احلقيقي فال ميكننا أن نو 

ألن البديل إن وجد وسوف ال ميكن إجياده مع  ))إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (( : الكرمي 

ليسوا بقاء املسلمني على ما هم عليه إن وجد فسوف يلفظ وسوف يهجر وال يتعامل املسلمون معه ألم 

مسلمني حقا ومل يشكلوا اتمع اإلسالمي الذي يتقبل هذا البديل عن البنك الال إسالمي ، وموضوع تغيري 

النفوس املشار إليه يف اآلية السابقة أمر هام جدا وهو من األمور اليت ال يزال كثري من املسلمني فضال عن 

ن بعض القوانني الغربية الكافرة كانت يوما ما قد اقتنعت الكافرين ال يعلمون أمهيته ورمبا يعلم احلاضرون مجيعا أ

حتت مطارق التجارب واألضرار اليت ملسوها ملس اليد من انتشار شرب اخلمر يف تلك البالد  حتت مالحظتهم 

هلذه األضرار ، اصدروا قانونا بتحرمي اخلمر لكن سرعان ما تراجعوا عن هذا التحرمي وعن هذا القانون ، ملاذا ؟ 

نا الشاهد ألن النفوس اليت فرض عليها هذا النظام وهذا قانون ليس عندها استعداد أن جتاهد نفوسها وأن وه

تبتعد عن شرب اخلمر مع علمهم بأضرارها إمنا يبتعد الناس عن املضرات املشتهاة عند النفوس بتقوى اهللا تبارك 

األطباء املسلمني يشربون الدخان مع علمهم وتعاىل وال شيء آخر ؛ ولذلك ال نزال إىل اليوم جند كثريا من 

بأضرار الدخان بل وبعضهم يشرب اخلمر أيضا وهم يعلمون أضرارها ؛ إذا كان بعض أطباء املسلمني هكذا 

يشربون اخلمر فماذا يقال عن الكفار ؟ األمر فيهم أدهى وأمر ؛ ولذلك فشرام اخلمر ليال ارا والذين يسافرون 



بتلون بالسفر لبالد أوروبا يذكرون أن أقل ما يشربون املاء وإمنا يشربون اخلمر ؛ فإذن ما هو أو باملعىن األصح ي

السبيل لالبتعاد عما حرم اهللا وإحالل ما أباح اهللا حمله ؟ ليس هو جمرد التغيري و التبديل وإمنا تبديل شيء قائم يف 

اد الناس عن كل املعامالت احملرمة إسالميا ؛ إذن النفوس أال وهو حتقيق تقوى اهللا عز وجل اليت هي العالج البتع

تأيت  ...باختصار أريد أن أقول إن البديل ال ميكن إجياده إال بعد يئة النفوس لالبتعاد عن هذه البنوك احملرمة 

فمادام الناس ال يزالون يقبلون على التعامل مع  "احلاجة أم االخرتاع " مجلة مشهورة يف العصر احلاضر وهي 

بنوك حبجة أن هذه فيها شيء وهذه ما فيها شيء وهذه اليت فيها شيء يف ضرورة وما هي الضرورة ، ال ينظرون ال

الضرورات " لكنها القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي  "الضرورات تبيح احملظورات " إىل قول الفقهاء صحيح 

ن تودعوا أموالكم باأللوف بل رمبا املاليني فإذا سألت التجار ما هي الضرورة اليت تضطركم إىل أ "تقدر بقدرها 

يف البنوك ، يقول لك التجارة ؛ طيب التجارة ليست ضرورة تبيح للمسلم ارتكاب احملرمات ، كيف واإلسالم 

يا أيها الناس اتقوا اهللا وأجملوا في ( يقول يف صريح حديث الرسول عليه الصالة والسالم يف حديث معناه 

ت حتى تستكمل رزقها وأجلها ، فإن ما عند اهللا ال ينال بالحرام ، فإن ما عند اهللا الطلب فإن نفسا لن تمو 

فأنت إذا أردت أن تتاجر فعليك أن تتقي اهللا عز وجل وال تظنن أن استحاللك ما حرم اهللا  )ال ينال بالحرام 

رم اهللا هذه ليست بزعم الضرورات تبيح احملظورات وال ضرورة هناك سوى توسعة الكرش وإمالء البطن مبا ح

ضرورة أبدا ، يستطيع اإلنسان أن يعيش يف هذه احلياة الدنيا أحسن عيش وأحسن حياة يف حدود القناعة وليس 

من الضروري أن يكون غنيا مثريا كبريا وخباصة بناء على املعامالت احملرمة يف اإلسالم ، قلت مرارا وتكرارا وأرى 

اس ولو كان فيهم من قد مسع فإن يف اإلعادة كما يقال وقد يكون هناك لزاما علي أن أكرر ذلك على مسامع الن

من مل يسمع فأنا أقول إن املسلمني اليوم بعامة وهذا ال يعين أن هناك يف خاصة ال يدخلون يف هذا العموم نسوا 

نسوا أعين حني أقول  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب (( : قول اهللا تبارك وتعاىل 

* َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإن َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى (( : املعىن القرآين وهو قال تعاىل 

فأنا  ))َكَذِلَك اْليَـْوَم تـُْنَسى قَاَل َرب ِلَم َحَشْرتَِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا قَاَل َكَذِلَك َأتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وَ 

ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب (( قلت إن املسلمني اليوم نسوا هذه اآلية الكرمية 

ومن يتق اهللا (( فال يقولن قائل ال يا أخي ما نسوا والدليل قلما تدخل بيتا إال وجتد هناك الفتة خبط مجيل  ))

نقول له رويدك أنا ما أعين بالنسيان الفكري العلمي وإمنا  ))ه من حيث ال يحتسب يجعل له مخرجا ويرزق

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإن َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه يـَْوَم (( أعين النسيان العملي املذكور يف اآلية السابقة 

نسيان  ))َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيًرا قَاَل َكَذِلَك َأتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها قَاَل َرب ِلَم َحَشْرتَِني * اْلِقَياَمِة َأْعَمى 



ذهين ؟ ال إمنا نسيان عملي ؛ فإذن حنن اليوم مع األسف الشديد تنطبق هذه اآلية على الكثري من املئات املاليني 

وأي ضنك أشد من  ))يشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له مع(( من املسلمني ينطبق هذا الوعد الشديد 

أن تستحل أطراف من بالد اإلسالم من الكفار أصالة أو الكفار انتهاء إىل آخره ، ونعيش يف ذل هؤالء احلكام 

الذين بعضهم كفار أصليون وبعضهم كفار طارؤن وحنو ذلك ؛ هذه املعيشة الضنك الذي ال تستطيع أن تنتقل 

لواجب أن تطوف يف بالد اإلسالم وتعيد رحلة ابن بطوطة أو ابن جبري أو من بلد إسالمي إىل بلد آخر كما هو ا

حنو ذلك ؛ يتعجب اإلنسان كيف استطاع هذا الرحالة أو ذاك أن يطوف هذه البالد دليل أنه ما كان يف هذه 

رت حىت حتتاج التعقيدات اليت أصيب ا املسلمني اليوم بل ال تستطيع أن تتجاوزها مقدار مئة كيلوا مرت أو مئتني م

ومن أعرض عن ذكري (( تقف ساعات حىت يؤذن لك ويسمح لك هذا من أيش ؟ من احلياة واملعيشة الضنك 

ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من (( إىل آخر اآلية ؛ فاآلية السابقة معروفة  ))فإن له معيشة ضنكا 

د من التجار إال من شاء اهللا وقليل ما هم خيطر لكنها مهجورة مرتوكة ال يعمل ا ، ال أح ))حيث ال يحتسب 

أي من يرتك الربا فاهللا عز وجل جيعل له خمرج أحسن من املخارج  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا (( يف باله 

حنن نسأل وال  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا (( اليت يتكلفها العاصون هللا عز وجل يف تعاملهم تعامال ربويا 

ؤمن ذه اآلية ؟ يقول نعم ، لكن أراك ال تعمل ا ، أنت ال تتقي اهللا عز وجل حىت جيد لك جواب هل ت

خمرجا ، باعتقادي اآلن البديل هو يف هذه اآلية ، البديل ال يستطيع شخص من مثلي وال عشرات من مثلي وال 

هذه اآلية ال تزال تزين ا اجلدر مئات أو يوجدوا بنكا باملعىن العريف اليوم وموافق لألحكام الشرعية ، مادام 

وليس القلوب فلو أننا غرينا من أنفسنا لغري اهللا عز وجل ما بنا وذلك بأن نتقي ربنا ألن اهللا عز وجل أصدق 

إذن القضية ليس قضية أنه يعين حل  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ال يحتسب (( القائلني 

السرعة اليت يسعى هلا الكفار ويضعون القوانني حلل بعض املشاكل ، هذا حيتاج إىل  مادي ، أنه يوجد نظام ذه

تطوير األمة من نفوسها من أفكارها من عقائدها حىت ربنا عز وجل يتفضل عليها حينذاك بأن يلهمه البديل 

اسبة أيضا مبناسبة التعليق املادي الذي يأيت حبلول ملشاكلهم وال يؤخر أعماهلم الدنيوية املباحة منها ، وذه املن

على هذه اآلية أنا أذكر حديثني اثنني أيضا يعتربان كالتفسري هلذه اآلية تفسري واقعي مما وقع يف بعض األمم اليت  

كان فيمن قبلكم رجل غني ( كانت قبلنا ، قال عليه الصالة والسالم فيما رواه اإلمام البخاري يف صحيحه 

ئة دينار ، قال هات الكفيل قال اهللا الكفيل ، قال هات الشهيد قال اهللا فجاءه سائل وقال له أقرضني م

الشهيد ، فنقده مئة دينار ذهب وال شهيد هنا من العباد وال كفيل إنما هي تقوى اهللا والخوف من اهللا ،  

ة كل من الغني والفقير من المقترض والمقرض وتواعدا على يوم لوفاء هذا الدين وانطلق المستقرض بالمئ



دينار يعمل في بلدة أخرى فلما حل الميعاد وجد نفسه ال يستطيع أن يحضر البلدة التي فيها الغني ليوفيه 

فماذا فعل ؟ لقد فعل أمرا عجيبا ، أنا أول من يستنكره متسكا باملبادئ الكونية الطبيعية املعهودة  )المئة دينار 

ويتوكل عليه فهنا تأيت العجائب كما جاء يف حديث وهو  عند الناس ؛ أما اإلنسان حينما يلجأ إىل اهللا عز وجل

من هذه األعاجيب هذه  )حدثوا عن بني إسرائيل وال حرج فقد كانت فيهم أعاجيب ( : قوله عليه السالم 

لما شعر أنه ال يستطيع أن يحضر في اليوم الموعود لدفع النقود ماذا فعل ؟ أخذ ( القصة ، هذا الرجل 

ها مائة دينار ذهب وحشاها حشوا جيدا ثم جاء إلى ساحل البحر فقال يا رب أنت  خشبة وحفرها ودك في

شغل دروشة ، شغل جنون واجلنون فنون   )كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ورمى الخشبة في هذا البحر 

هذا  لكن إمنا األعمال باخلواتيم شوفوا شو صار بالرجل ؟ ربنا عز وجل الذي يعلم ما يف الصدور ويعلم إخالص

اإلنسان يف حماولته الوفاء يف اليوم املوعود وقد فاته بينه وبني البلد ما شاء اهللا من مسافات فتوكل على اهللا حق 

توكله مث أتى بسبب باستطاعته هذا السبب لكن ليس هو كل السبب ما يف عنده بريد مسجل كما هو اليوم 

ودك بها هذه الدراهم وهذه النقود ورماها في  فدك هذه الخشبة( موجود أو بريد سريع أيضا إىل آخره ، 

البحر متوكال على اهللا ، أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد يعني يا رب هذه شغلتك مش شغلتي أنا ، 

أنا هذا الذي يطلع بيدي ؛ ربنا عز وجل بقدرته التي ال حدود لها أمر األمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى 

غني وخرج الدائن في اليوم الموعود ليتلقي صاحبه المدين لكن عبثا ، الرجل ال البلدة التي فيها الدائن ال

يزال في تلك البلدة التي كان يعمل فيها ووقع بصره على خشبة بين يديه تتقاذفها األمواج وتتالعب بها 

ذه ليس يمينا ويسارا ، فألهم أن يمد يده إليها وإذا  بها ثقيلة ، األمر الذي جعله يحس بأن الخشبة ه

خشبة مفوخرة فارغة ، ال بل صامدة ومليئة أخذها للدار وكسرها فانهارت أيش ؟ المئة دينار ذهب ، 

  .)تعجب الرجل ثم جاء المدين بعد الوعد 

انظر اآلن االخالص يف الوفاء من جهة وعدم االعتماد على ما فعله ، أنتم تسمعون بأن الصوفية  :الشيخ 

نا أنكر هذا الشيء لكن له معىن هذا الكالم الزم تعرفوه معي ، قضية اإلنسان يقولون فالن أخذه احلال ، أ

أحيانا يأخذه احلال هذا ليس مستنكر أبدا ألن اإلنسان أحيانا الزم ينفصل عن الوجود املادي هو بارتفاعه إىل 

  .أخذه احلال  األعلى واتصاله باملأل األعلى ، هذا الرجل ملا ألقى اخلشبة وفيها املائة دينار بال شك

  احلال اإلمياين ؟: احلليب 

امسح ، امسح يل ؛ فنحن نقول الصوفية يقولون أخذه احلال يعين ذاك جنان عم يذكر اهللا وأخذه احلال  :الشيخ 

ال ، هذا أخذه احلال ، هنا أخذه شعوره بأنه جيب عليه أن لو كان له أجنحة أن يطري إىل تلك البلد من أجل 



لنقود وفاء بالوعد ؛ لكن ليس طالع بيده ، إذن ما يفعل ؟ ها ، ال جود إال باملوجود ، هذا ماذا ؟ أن ينقده ا

الذي يطلع بيده دك النقود باخلشبة ورماها يف البحر إىل آخره ؛ لكن هذا احلال الذي أخذه ما استمر معه فهو 

شيء فعله وأخرج من جيبه ونقده يرجع للوضع الطبيعي والوضع الطبيعي يعرب عنه ملا جاء عند صاحبه جتاهل كل 

مائة دينار ، لو كان يريد يعتمد على ذلك الفعل كان يقول له أنا بعثت لك بالربيد اإلهلي مائة دينار لعله وصلك 

، ما يعرفه هذه قضية خارجة عن طوع اإلنسان رأيت ؛ ولذلك جتاهل املوضوع ونقده مائة دينار ، هذا بال شك 

لعمل بالوسائل املادية والوسائل إذا صح تسميتها الروحية أو اإلهلية مجع بني األمرين منتهى الوفاء واإلخالص وا

إن الطيور  " ورجع إىل نظام األمر املعتاد ، فنقده املائة دينار ؛ انظروا اآلن موقف الدائن ليذكرنا باملثل السائر 

ي الذي ال مثيل له مائة دينار حيطهم جبيبه لو واحدا من األغنياء اليوم جاء ذا الربيد اإلهل "على أشكاهلا تقع 

خبزانته وملا جييء املدين ويدفع له يقول له جزاك اهللا خريا ألن هذا املدين ما يقدر يقيم احلجة عليه أنه أنا بعثت 

لك مائة دينار كما نفعل حنن اليوم بطاقة مسرتدة إنه أنا بعثت لك ما يف شيء من هذا ، فوق األسباب الكونية 

( يعية الذي وقع ؛ لكن هذا الغين مثل هذا املدين كالمها يف اخلوف من اهللا ويف تقوى اهللا سواء ، ماذا فعل ؟ الطب

قال له يا أخي أنا يوم الميعاد خرجت الستقبالك وتلقيك ما جئت لكن وجدت خشبة فأخذتها وكسرتها 

القصة ورد عليه المائة دينار وقال ووجدت بها مائة دينار ، ما القصة ؟ قال له القصة كذا وكذا وحكى له 

يعين سخر اهللا  ))ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا (( : ؛ هذا تفسري لقوله تعاىل  )له بارك اهللا لك في مالك 

اجلبال الراسخات البواخر اليت رأيتموها الضخمة كأا بلد  ...هلذا اإلنسان البحر املوج األمواج هذه املتالطمة 

نا عز وجل سخر هذا املوج هلذا اإلنسان املتقي فتقوى اهللا عز وجل تأيت بالعجائب لكن حنن متشي يف البحر ، رب

مع األسف اليوم ما عندنا حنس بأثر التقوى إال نادرا ونادرا جدا ؛ احلديث الثاين الذي أذكره ذه املناسبة وهو 

( يسخر له الكون ، قال عليه السالم معجزة وآية أيضا أخرى تؤكد أثر تقوى املسلم هللا عز وجل وكيف أن ربنا 

، صوت من السحاب حىت يف زمن استعالء  )خرج رجل ممن قبلكم يمشي فسمع صوتا من السحاب 

  .الطائرات على السحاب ال ميكن أن يسمع صوت البشر إال صوت دوي الطائرات
  


